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 األسئهخ 

 يصطهحبد عهًيخ 
 

 اٌـبلخ ال رفٕٝ ٚال رغزؾذس ِٓ اٌؼذَ ، ٌىٓ يّىٓ رؾٛيٍٙب ِٓ طٛسح إٌٝ أخشٜ . لبْٔٛ ثمبء اٌـبلخ -1

 أزمبٌٙب. اٌؼٍُ اٌزٜ يٙزُ ثذساعخ اٌـبلخ ٚويفيخ ػٍُ اٌذيٕبِيىب اٌؾشاسيخ  -2

اٌؼٍُ اٌزٜ يٙزُ ثذساعخ اٌزغيشاد اٌؾشاسيخ اٌّظبؽجخ ٌٍزغيشاد اٌفيضيبئيخ ٚ  اٌىيّيبء اٌؾشاسيخ  -3

 اٌىيّيبئيخ. 

 أٜ عضء ِٓ اٌىْٛ يىْٛ ِٛػًؼب ٌٍذساعخ رزُ فيٗ رغيشاد فيضيبئيخ أٚ ويّيبئيخ.  إٌظبَ -4

اٌؾيض اٌّؾيؾ ثبٌٕظبَ ٚاٌزٜ يّىٓ أْ يزجبدي ِؼٗ اٌّبدح أٚ اٌـبلخ ػٍٝ ٘يئخ ؽشاسح  اٌٛعؾ اٌّؾيؾ  -5

 أٚ شغً. 

 إٌظبَ اٌزٜ يغّؼ ثزجبدي وً ِٓ اٌـبلخ ٚاٌّبدح ِغ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ. إٌظبَ اٌّفزٛػ -6

 إٌظبَ اٌزٜ يغّؼ ثزجبدي اٌـبلخ فمؾ ِغ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ. إٌظبَ اٌّغٍك  -7

 إٌظبَ اٌزٜ ال يغّؼ ثزجبدي أًيب ِٓ اٌـبلخ أٚ اٌّبدح ِغ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ. إٌظبَ اٌّؼضٚي  -8

ِٓ اٌّبء ثّمذاس دسعخ  (1g)وّيخ اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ ؽشاسح عشاَ ٚاؽذ  اٌُغؼش -9

 . C˚1ٚاؽذح ِئٛيخ 

 ِٓ اٌّبء ثّمذاس  (1g)وّيخ اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ ؽشاسح عشاَ ٚاؽذ  اٌغٛي -11

    
 ˚C   

 اٌمبْٔٛ األٚي  -11

 ٌٍذيٕبِيىب اٌؾشاسيخ     

اٌـبلخ اٌىٍيخ ألٜ ٔظبَ ِؼضٚي رظً صبثزخ ، ؽزٝ ٌٚٛ رغيشإٌظبَ ِٓ طٛسح 

 ألخشٜ. 

ِميبط ٌّزٛعؾ ؿبلخ ؽشوخ عضيئبد اٌّبدح ، يغزذي ِٕٗ ػٍٝ ؽبٌخ اٌغغُ ِٓ  دسعخ اٌؾشاسح -12

 اٌغخٛٔخ أٚ اٌجشٚدح.

ِٓ اٌّبدح ثّمذاس دسعخ  (1g)وّيخ اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ ؽشاسح عشاَ ٚاؽذ اٌؾشاسح إٌٛػيخ  -13

  (C˚1)ٚاؽذح ِئٛيخ 

 اإلٔضبٌجٝ اٌّٛالسٜ  -14

 ) اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ(    

 ِغّٛع اٌـبلبد اٌّخزضٔخ فٝ ِٛي ٚاؽذ ِٓ اٌّبدح.
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 اٌزغيش فٝ اٌّؾزٜٛ  -15

 (H∆)اٌؾشاسٜ        

ثيٓ ِغّٛع اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍٕٛارظ ِٚغّٛع اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ  اٌفشق

 ٌٍّزفبػالد.

 اٌّؼبدٌخ اٌىيّيبئيخ  -16

 اٌؾشاسيخ          

ِؼبدٌخ ويّيبئيخ سِضيخ ِٛصٚٔخ رزؼّٓ اٌزغيش فٝ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ )اإلٔضبٌجٝ( 

 ٕٛارظ.اٌّظبؽت ٌٍزفبػً ٚاٌزٜ يّضً أؽيبًٔب فٝ اٌّؼبدٌخ وأؽذ اٌّزفبػالد أٚ اٌ

 اٌزفبػالد اٌـبسدح -17

 ٌٍؾشاسح             

رفبػالد يٕزظ ػٕٙب ؿبلخ ؽشاسيخ وٕبرظ ِٓ ٔٛارظ اٌزفبػً إٌٝ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ، 

 فزشرفغ دسعخ ؽشاسرٗ.

 اٌزفبػالد اٌّبطخ           -18

 ٌٍؾشاسح          

فزٕخفغ رفبػالد يٍضَ ٌؾذٚصٙب اِزظبص  ؿبلخ ؽشاسيخ ِٓ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ ، 

 دسعخ ؽشاسرٗ.

ِمذاس اٌـبلخ اٌالصِخ ٌىغش اٌشٚاثؾ أٚ إٌّـٍمخ ػٕذ رىٛيٓ اٌشٚاثؾ فٝ ِٛي ٚاؽذ  ؿبلخ اٌشاثـخ -19

 ِٓ اٌّبدح.

ؽشاسح اٌزٚثبْ  -21

 (H˚sol∆)اٌميبعيخ 

وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ أٚ اٌّّزظخ ػٓ إراثخ ِٛي ِٓ اٌّزاة فٝ وّيخ ِٓ اٌّزيت 

 ِشجغ فٝ اٌظشٚف اٌميبعيخ.ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؾٍٛي 

 ؽشاسح اٌزٚثبْ  -21

 اٌّٛالسيخ        
 ِمذاس اٌزغيش اٌؾشاسٜ إٌبرظ ػٓ رٚثبْ ِٛي ِٓ اٌّزاة ٌزىٛيٓ ٌزشِٓ ِؾٍٛي .  

 اسرجبؽ األيٛٔبد اٌّفىىخ ثغضيئبد اٌّبء. اإلِب٘خ -22

 ؽشاسح اٌزخفيف           -23

  (H˚dil∆)اٌميبعيخ       

إٌّـٍمخ أٚ اٌّّزظخ ٌىً ِٛي ِٓ اٌّزاة ػٕذ رخفيف اٌّؾٍٛي ِٓ وّيخ اٌؾشاسح 

 رشويض أػٍٝ إٌٝ رشويض ألً ٚ٘ٛ فٝ اٌؾبٌخ اٌميبعيخ.

ؽشاسح االؽزشاق  -24

(∆Hc)                   

ًِب فٝ ٚفشح ِٓ  وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ ػٕذ اؽزشاق ِٛي ٚاؽذ ِٓ اٌّبدح اؽزشاًلب رب

 األوغغيٓ.

 ؽشاسح االؽزشاق  -25

  (H˚c∆)اٌميبعيخ        

ًِب فٝ ٚفشح ِٓ  وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ ػٕذ اؽزشاق ِٛي ٚاؽذ ِٓ اٌّبدح اؽزشاًلب رب

 األوغغيٓ فٝ اٌظشٚف اٌميبعيخ.

وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ أٚ اٌّّزظخ ػٕذ رىٛيٓ ِٛي ٚاؽذ ِٓ اٌّشوت ِٓ ػٕبطشٖ  (Hf∆)ؽشاسح اٌزىٛيٓ  -26

 األٌٚيخ.

 ؽشاسح اٌزىٛيٓ  -27

 (H˚f∆)اٌميبعيخ      

وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ أٚ اٌّّزظخ ػٕذ رىٛيٓ ِٛي ٚاؽذ ِٓ اٌّشوت ِٓ ػٕبطشٖ 

 األٌٚيخ ثششؽ أْ رىْٛ فٝ ؽبٌزٙب اٌميبعيخ.
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ؽشاسح اٌزفبػً ِمذاس صبثذ فٝ اٌظشٚف  اٌميبعيخ عٛاء رُ اٌزفبػً ػٍٝ خـٛح   لبْٔٛ ٘ظ -28

 خـٛاد. ٚاؽذح أٚ ػٍٝ ػذح

 عغيّبد عبٌجخ اٌشؾٕخ ، وزٍزٙب ػئيٍخ عًذا رذٚس ؽٛي ٔٛاح رسح اٌؼٕظش. اإلٌىزشٚٔبد  -29

 ػذد اٌجشٚرٛٔبد داخً ٔٛاح رسح اٌؼٕظش. اٌؼذد اٌزسٜ  -31

 ٚ إٌيٛرشٚٔبد اٌّٛعٛدح داخً ٔٛاح اٌؼٕظش.أ اٌجشٚرٛٔبد إٌيٛوٍٛٔبد -31

 اٌجشٚرٛٔبد ٚ إٌيٛرشٚٔبد داخً ٔٛاح رسح اٌؼٕظش.ِغّٛع أػذاد  اٌؼذد اٌىزٍٝ  -32

رساد اٌؼٕظش اٌٛاؽذ اٌزٝ رزفك فٝ ػذد٘ب اٌزسٜ ٚرخزٍف فٝ ػذد٘ب اٌىزٍٝ ،  إٌظبئش  -33

 الخزالف ػذد إٌيٛرشٚٔبد فٝ أٔٛيزٙب.

   ٚؽذح اٌىزً اٌزسيخ  -34
 

  
 12C6ِٓ وزٍخ ٔظيش اٌىشثْٛ 

 ػٍٝ رشاثؾ إٌيٛوٍٛٔبد داخً إٌٛاح.لٜٛ رؼًّ  اٌمٜٛ إٌٛٚيخ اٌمٛيخ -35

 وّيخ اٌـبلخ اٌّىبفئخ ٌّمذاس إٌمض فٝ وزٍخ ِىٛٔبد إٌٛاح. ؿبلخ اٌزشاثؾ إٌٜٛٚ -36

 ػٕظش رجمٝ ٔٛاح رسرٗ صبثزخ ثّشٚس اٌضِٓ دْٚ ؽذٚس أٜ ٔشبؽ إشؼبػٝ. اٌؼٕظش اٌّغزمش -37

 ، ٔزيغخ ؽذٚس ٔشبؽ إشؼبػٝ. ػٕظش رزؾًٍ ٔٛاح رسرٗ ثّشٚس اٌضِٓ اٌؼٕظش غيش اٌّغزمش -38

 .دبٔٛيٍوٛيٌٕاعغيُ أٌٚٝ ال يٛعذ ِٕفشًدا ، ٚرزىْٛ ِٕٗ عّيغ  اٌىٛاسن  -39
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 ثبًَيب : يب يعُٗ لٕنُب أٌ : 

ِٓ اٌّبء ثّمذاس  1gأٜ أْ وّيخ اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌشفغ دسعخ ؽشاسح :  .C˚4.18 J/gانحسازح انُٕعيخ نهًبء  -1

1˚C  ٜٚ4.18 رغبJ  

 أٜ أْ ٘زا اٌزفبػً ِبص ٌٍؾشاسح.نزفبعم يب ثإشبزح يٕخجخ :  ∆Hليًخ  -3

4- react< H  prodH    : أٜ أْ ٘زا اٌزفبػً ؿبسد ٌٍؾشاسح.  نزفبعم يب 

: أٜ أْ وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ ػٕذ رٚثبْ ِٛي ٚاؽذ ِٓ  -49kJ/molحسازح ذٔثبٌ ثسٔييد انهيثيٕو رسبٖٔ  -5

  kJ 49ثشِٚيذ اٌٍيضيَٛ فٝ وّيخ ِٓ اٌّزيت ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؾٍٛي ِشجغ رغبٜٚ 

ػٕذ  أٜ أْ وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ : -71.06kJ/molحسازح انرٔثبٌ انًٕالزيخ نحًض انكجسيزيك رسبٖٔ  -6

  510kJاسرجبؽ أيٛٔبد اٌفؼخ ثغضيئبد اٌّبء رغبٜٚ 

أٜ أْ وّيخ اٌؾشاسح إٌّـٍمخ ػٕذ اسرجبؽ أيٛٔبد اٌفؼخ  : -510J/molطبلخ إيبْخ أيَٕبد انفضخ رسبٖٔ  -7

  510kJثغضيئبد اٌّبء رغبٜٚ 

  2323.7kJاٌجشٚثبْ رغبٜٚ  ٌغبص  ∆cHأٜ أْ  : 2323.7kJاحزساق يٕل يٍ غبش انجسٔثبٌ يُزح عُّ  -8

9- HCI : أٜ أْ ِؾزٛاٖ اٌؾشاسٜ أوجش ِٓ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌؼٕبطشٖ األٌٚيخ.   يسكت ثبثذ حسازًيب 

    =-(kJ/mol 36ِشوت صبثذ ؽشاسًيب  HBrأٜ أْ  : 36kJيُطهك عُّ  HBr ركٕيٍ يٕل يٍ يسكت -11
 ∆( . 

   (KJ/mol 26+=ِشوت غيش صبثذ ؽشاسًيب  HIأٜ أْ  : 26kJيحزبج ايزصبص  HIركٕيٍ يٕل يٍ يسكت  -11
 ∆(  

 

 

 

 

 

mozkrt.blogspot.com



 
 
 
 
 
 

 

5 

 

 ثبنًثب : عهًبء ٔ إسٓبيبرٓى : 

 * ٚػغ ّٔٛرط سرسفٛسد اٌزسٜ ٚاٌزٜ افزشع فيٗ ِب يٍٝ : زذزفٕزد : -1

 يٛعذ فٝ ِشوض اٌزسح ٔٛاح طغيشح ِٛعجخ اٌشؾٕخ. -

 رذٚس اإلٌىزشٚٔبد ؽٛي إٌٛاح ػٍٝ ُثؼذ وجيش ٔغجًيب ِٕٙب. -

 ٌؾغُ اٌزسح.اٌزسح ِؼظّٙب فشاؽ ، ؽيش أْ ؽغُ إٌٛاح طغيش عًذا ثبٌٕغجخ  -

 رزشوض وزٍخ اٌزسح فٝ إٌٛاح. -

 أْ ٔٛاح اٌزسح رؾزٜٛ ػٍٝ ثشٚرٛٔبد ِٛعجخ اٌشؾٕخ. 1919* أصجذ ػبَ 

 أٚي رفبػً رؾٛي ٜٔٛٚ طٕبػٝ ٌٍؼٕبطش. 1919* أعشٜ ػبَ 

 * ٚػغ ّٔٛرط ثٛس اٌزسٜ اٌزٜ افزشع فيٗ أْ اإلوزشٚٔبد عبٌجخ اٌشؾٕخ رذٚس ؽٛي إٌٛاح فٝ  ثٕز :  -2

 د ِؼيٕخ صبثزخ ، أؿٍك ػٍيٙب اعُ ِغزٛيبد اٌـبلخ.ِذاسا   

 أْ إٌٛاح رؾزٜٛ ػٍٝ ٔيٛرشٚٔبد ِزؼبدٌخ اٌشؾٕخ. 1932* اوزشف ػبَ شبدٔيك :  -3

 * ٚػغ ِؼبدٌخ سيبػيخ رٛػؼ اٌؼاللخ ثيٓ اٌىزٍخ ٚاٌـبلخ. أيُشزيٍ : -4

 وٛاسوبد. * الزشػ أْ اٌٙبدسْٚ ػجبسح ػٓ رغّغ ِٓ اصٕيٓ أٚ صالصخيٕزٖ خهيًبٌ :  -5

 زاثًعب : أْى انًمبزَبد : 
 

 انزفبعالد انًبصخ نهحسازح انزفبعالد انطبزدح نهحسازح (2)

رفبػالد يٕـٍك ػٕٙب ؿبلخ ؽشاسيخ وٕبرظ  انزعسيف

 ِٓ ٔٛارظ اٌزفبػً إٌٝ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ

رفبػالد يٍضَ  ٌؾذٚصٙب اِزظبص ؿبلخ 

 ؽشاسيخ ِٓ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ

اردبِ اَزمبل 

 انحسازح

* رٕزمً فيٙب اٌـبلخ اٌؾشاسيخ ِٓ إٌظبَ 

 إٌٝ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ ِّب يؤدٜ إٌٝ : 

 أخفبع دسعخ ؽشاسح إٌظبَ  -

 اسرفبع دسعخ ؽشاسح اٌٛعؾ اٌّؾيؾ -

* رٕزمً فيٙب اٌـبلخ اٌؾشاسيخ ِٓ اٌٛعؾ 

 اٌّؾيؾ إٌٝ إٌظبَ ِّب يؤدٜ إٌٝ :
 

 اسرفبع دسعخ ؽشاسح إٌظبَ. -

 عؾ اٌّؾيؾ.أخفبع دسعخ ؽشاسح اٌٛ -

انزغيس فٗ 

انًحزٕٖ 

 (H∆)انحسازٖ 

ٌٙب ثئشبسح عبٌجخ ألْ اٌّؾزٜٛ  H∆ليّخ 

اٌؾشاسٜ ٌٍٕٛارظ ألً ِٓ اٌّؾزٜٛ 

 اٌؾشاسٜ ٌٍّزفبػالد.

ٌٙب ثئشبسح ِٛعجخ ألْ اٌّؾزٜٛ  H∆ليّخ 

اٌؾشاسٜ ٌٍٕٛارظ أوجش ِٓ اٌّؾزٜٛ 

 اٌؾشاسٜ ٌٍّزفبػالد.
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 يثبل

* رفبػً ارؾبد غبصٜ اٌٙيذسٚعيٓ 

 ٚاألوغغيٓ ٌزىٛيٓ اٌّبء 

H2(g) + 
 

  
       →         

∆H = -285.8 kj/mol  

* رفبػً رفىه وشثٛٔبد اٌّبغٕغيَٛ 

  CO2ثبٌؾشاسح إٌٝ أوغيذ ِبغٕغيَٛ ٚغبص 

MgCO3(s)

∆
→ 

Mg O (s) + CO2(g)  

∆H = + 117.3 kJ/mol  

 

 خبيًسب : يسبئم ْبيخ : 

 C˚21.5ِٓ لٛد اٌجشٚثبٔٛي فبسرفؼذ دسعخ ؽشاسح اٌّبء ثّمذاس  g 0.28( ثبعزخذاَ اٌّغؼش اٌؾشاسٜ رُ ؽشق 1

 اؽغت وّيخ اٌؾشاسح إٌبرغخ ػٓ اؽزشاق ٘زٖ اٌىّيخ ِٓ اٌٛلٛد. 100gفئرا ػٍّذ أْ وزٍخ اٌّبء فٝ اٌّغؼش 

 انحم : 

q  = mc ∆ t 
   = 100 x 4.18 x 21.5  
  = 9030J 

 ؽشاسح اٌزفبػً اٌزبٌٝ ، ٚؽذد ِب إرا وبْ اٌزفبػً ؿبسًدا أٚ ِبًطب ٌٍؾشاسح.  ( اؽغت2
 

CH4(g) + 2  (g) → CO2(g) + 2H2O(g)  
ًّب ثأْ ؿبلخ اٌشٚاثؾ ِمذسح ثٛؽذح   وّب يٍٝ :  KJ/molػٍ

C=0  0-H  C-H  0=0 
745  467  413  498 

 انحم:
    H 
      I 
     H- C    -H  + 2 0=0 → 0=C=0 + 2  H  H 
     I        0 
   H 
[ 4 x 418 + 2 x 498] → - [ 2 x 745 + 2 x 2 x 467 ] 
 
∆H = 2648 + ( - 3358) = -710 KJ/mol  

 عبٌجخ  (H∆)اٌزفبػً ؿبسد ٌٍؾشاسح ألْ  ∴ 
 

 ٚثخبس اٌّبء kJ/mol(393.5-)ٚصبٔٝ اوغيذ اٌىشثْٛ  kJ/mole (74.6-)رىٛيٓ اٌّيضبْ ( إرا وبٔذ ؽشاسح 3

     (-241.8) KJ/mol اؽغت اٌزغيش فٝ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍزفبػً اٌّٛػؼ 

CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) 

 خظزِّ خلبؿ خمٍـِٕ خلبؿ
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 انحم : 
  

∆H˚f =  H˚f    -   H˚f  

   ٔٛارظ   ِزفبػالد              

∆H˚f = ( -393.5) + 2 x ( -241.8) – (-74.6)  

        = 802.5 KJ/mol 

 
 وّب فٝ اٌّؼبدٌخ:  NO2) أوغيذ إٌيزشيه ( ٌزىٛيٓ غبص  NOاؽغت ؽشاسح اٌزفبػً الؽزشاق غبص ( 4

No(g) + 
 

 
 O2(g) → NO2(g)  

ًِب     اٌّؼبدٌزيٓ اٌزبٌييٓ  ِغزخذ
1) 

 

 
 N2(g) + 

 

  
 O2(g) → NO(g) ∆H = + 90.29 KJ/mol  

2) 
 

 
 N2(g) + O2(g) →  NO2(g) ∆H = + 33.2 KJ/mol 

    2ِٓ اٌّؼبدٌخ    1ثـشػ اٌّؼبدٌخ   انحم :

 
 

 
N2(g) + O2(g) - 

 

 
 N2(g) - 

 

 
 O2(g) → NO2(g) – NO(g) – NO(g)  ∆H = ∆H2 - ∆H1  

 
 

 
 O2(g) → NO2(g) – NO(g)      ∆H= -57.09 KJ/mol 

 

NO(g) + 
 

 
 O2(g) → NO2(g)     ∆H = -57.09 KJ/mol  

 ِٓ ِبدح إٌٝ ؿبلخ ِمذسح ثبٌغٛي ٚ ثبٌٍّيْٛ إٌىزشْٚ فٌٛذ. 5g( اؽغت وّيخ اٌـبلخ إٌبرغخ ػٓ رؾٛي 5
 

 انحم : 
E = m   C2 
  

    = 
 

    
 x ( 3 x 108)2 = 45 x 1013 J 

   =  
 

             x 931 = 2.8 x 1027 Mev 
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 سبدًسب : أْى انزعهيالد : 

 ٔظبَ ِغٍك ؟يؼزجش اٌزشِِٛزش اٌـجٝ  -1

 ألٔٗ يغّؼ ثزجبدي اٌـبلخ فمؾ ِغ اٌٛعؾ اٌّؾيؾ.  -

 اٌؾشاسح إٌٛػيخ خبطيخ ِّيضح ٌٍّبدح ؟  -2

 ألٔٙب ِمذاس صبثذ ٌٍّبدح ٚيخزٍف ِٓ ِبدح آلخشٜ ٚاليؼزّذ ػٍٝ اٌىزٍخ. -

 يخزٍف اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ِٓ ِبدح آلخشٜ. -3

 اٌزشاثؾ ثيّٕٙب.ألخزالف اٌّٛاد ػٓ ثؼؼٙب فٝ ٔٛع ٚػذد اٌزساد ٚ   -

 اٌزفبػالد اٌـبسدح ٌٍؾشاسح رىْٛ ِظؾٛثخ ثبٔـاللخ لذ ِٓ اٌـبلخ اٌؾشاسيخ  -4

 ألْ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍٕٛارظ ألً ِٓ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍّزفبػالد. -

 رٚثبْ ٘يذسٚوغيذ اٌظٛديَٛ فٝ اٌّبء ؿبسد ٌٍؾشاسح؟ -5

 يٛٔبد.ألْ ؿبلخ االِب٘خ أوجش ِٓ ؿبلخ رفىه اٌغضيئبد إٌٝ آ -

 يزُ اٌٍغٛء ٌـشق غيش ِجبششح ٌؾغبة ؽشاسح اٌزفبػً أؽيبًٔب؟ -6

 نعدح اسجبة : 

 اخزالؽ اٌّزفبػالد أٚ إٌٛارظ ثّٛاد أخشٜ. -أ

 اٌجؾء اٌشذيذ ٌجؼغ اٌزفبػالد. -ة

 خـٛسح ليبط ؽشاسح اٌزفبػً ثـشق رغشيجيخ. -ط

 عخ اٌؾشاسح.طؼٛثخ ليبط ؽشاسح اٌزفبػً فٝ اٌظشٚف اٌؼبديخ ِٓ اٌؼغؾ ٚدس -ء

 أّ٘يخ لبْٔٛ ٘ظ فٝ اٌىيّيبء اٌؾشاسيخ ؟ -7

 ؽغبة اٌزغيش فٝ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍزفبػالد اٌزٝ ال يّىٓ ليبعٗ ٌٙب ثـشيمخ ِجبششح. -

 اٌىزٍخ اٌفؼٍيخ ٌٕٛاح أٜ رسح ألً ِٓ ِغّٛع وزً ِىٛٔبرٙب؟ -8

 ٌزؾٛي عضء ِٓ وزٍخ ِىٛٔبد إٌٛاح إٌٝ ؿبلخ رشاثؾ ٜٔٛٚ. -

 ؿبلخ اٌزشاثؾ إٌٜٛٚ ٌىً ٔيٛوٍْٛ ِميبًعب ِٕبعًجب ٌّذٜ االعزمشاس إٌٜٛٚ؟رؼزجش  -9

 ألْ صجبد األٔٛيخ يضداد ثضيبدح ليّخ ؿبلخ اٌزشاثؾ إٌٜٛٚ ٌىً ٔيٛوٍْٛ.  -
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االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 2 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 انقىاَيٍ انهاية
 رابعالباب ال

                       

⁄  ) الحرارة النوعية      ( Jكمية الحرارة الممتصه او المنطلقة )       (  

   ( gالكتلة )     ( ) التغير في درجات الحرارة 

      
      

    هي عدد الموالت   ( )حيث 

 اذا كانت معطيات السؤال المحتوي الحراري لكل مادة من المتفاعالت والنواتج ®

 المحتوي الحراري للمتفاعالت –التغير في المحتوي الحراري  =  المحتوي الحراري للنواتج 
                   

 اذا كانت معطيات السؤال طاقة الرابطة  لكل مادة من المتفاعالت والنواتج ®
 التغير في المحتوي الحراري  =  الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعالت + الطاقة المنطلقة اثناء تكوين روابط النواتج

 ) باشارة سالبة ( ) باشارة موجبه (  

                   
 

 اذا كانت معطيات السؤال حرارة التكوين  لكل مادة من المتفاعالت والنواتج ®
 الجبري لحرارة التكوين للمتفاعالت المجموع –الجبري لحرارة التكوين للنواتج  جموعالتغير في المحتوي الحراري = الم

                    

 = (   )حرارة الذوبان الموالرية  
 (   )كمية الحرارة الممتصة او المنطلقة المصاحبة للذوبان 

 ( )عدد موالت المذاب

                     قانون هس :
 

 الخامسالباب 

 معادلة اينشتين

 ( )الطاقة بوحدة  (  )اذا كانت الكتلة بوحدة 

                ;   (       ) 

 (   )الطاقة بوحدة  ( )اذا كانت الكتلة بوحدة 

          

 الكتلة الفعلية –مقدار النقص في الكتلة = الكتلة النظرية 

     ×= النقص في الكتلة  (  )طاقة الترابط النووي 

 مجموع االعداد الذرية للمتفاعالت = مجموع االعداد الذرية للنواتج  قانون حفظ الشحنة

 مجموع االعداد الكتلية للمتفاعالت = مجموع االعداد الكتلية للنواتج المادة ) الكتلة ( قانون حفظ

) طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون
  

 
) = 

 (  )طاقة الترابط النووي الكلية 

 ( )عدد النيوكلونات ) العدد الكتلي ( 

   عمر النصف
 ⁄
  

 

 
 

   عمر النصف   الزمن الكلي للتحلل   عدد مرات التحلل
 ⁄
 

 
  



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 3 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 انتحىيالت انهاية

 

  
 

 انًسائم انهاية
 الباب الرابع

احسب كمية الحرارة بالجول و السعر المصاحبة لعملية ذوبان مول من نترانت االمونيوم في مقدار من الماء لعمل   .1
    الي      علما بان درجه الحرارة قد انخفضت من       محلول حجمه 

                            التغير في المحتوي الحراري للتفاعل التالي :احسب   .2
              
→              

                      ,                =     ,                 =     :     علما بان المحتوي الحراري لكل من
في وفرة من غاز االكسجين عند ثبوت     من غاز الميثان        احسب كمية الحرارة المنطلقة من احتراق   .3

       الضغط          
                        
→                   

               

 مع بيان نوع التفاعل ) طارد ام ماص (  هالتالي تللتفاعال     احسب   .4
       

                          
→                 

         
                          
→                  

 كما هي موضحه بالجدول        علما بان متوسط طاقة الرابطه 

(   )      (   )      

(   )      
(   )      

(   )      

في الماء لتكوين لتر من المحلول من هيدروكسيد الصوديوم      عند ذوبان احسب كمية الحرارة المصاحبة   .5
 مع رسم مخطط للطاقةثم احسب حرارة الذوبان الموالرية .     الي       ارتفعت درجه الحرارة من 

             تساوي   (      )اذا كانت حرارة احتراق مول واحد من االيثانول   .6
a) . اكتب المعادلة الحرارية المعبرة عن ذلك 
b)  100الناتجة عن احتراق احسب الحرارة g منه 

 احسب حراراة تكوين غاز اول اكسيد الكربون تبعا للمعادلة االتيه  .7
 بمعلومية المعادلتين الحراريتين التاليتين 

 ( )   
 

 
  ( )  

          
→    ( ) 

 ( )    ( )  
          
→     ( )                    

  ( )  
 

 
  ( )  

          
→     ( )                    

 

 الخامسالباب 

احسب الكتلة الذرية لعنصر النحاس علما بانه يتواجد في   .8
 الطبيعة علي هيئة نظيرين هما 

                 
       نسبه وجوده 

                 

       نسبه وجوده 

  ) الجول  ؛  مليون الكترون فولت  (من مادة الي طاقة مقدرة بوحدات    احسب كمية الطاقة الناتجه عن تحول   .9

   احسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة ذرة الهيليوم   .11
          علما بان كتلتها الفعلية تساوي    

 علي الترتيب .           ,          وكتلة كل من البروتون والنيوترون 

        بعد مرور      يتبقي منها     احسب عمر النصف لعنصر مشع اذا علمت ان عينه منه كتلتها   .11

       من انويته بعد مرور       احسب عمر النصف لعنصر مشع تتحلل  .12



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 4 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 اهى انتعهيالت
 الباب الرابع

 ٚثنضشيٕيضش ثنطذٙ َظجو يغهك ؼضذش 

 فٙ طٕسر فشثسر ؾٛدضذجدل ثنطجلز فمؾ يغ ثنٕعؾ ثنًق غًـٚ ّالَ

 ّؽجلز ثالَظًز ثنًٕؽٕدر د شسٛعجدضز فضٙ نٕ صغ زٛصظم ثنطجلز ثنكه 

 دًمذثس يًجعم ٔنكٍ دجشجسر يخجنفز ؾٛفٙ ؽجلز ثنٕعؾ ثنًق شٛصغ ّظجفذٚفٙ ؽجلز ثنُظجو  شٛالٌ ث٘ صغ

 نهًجدر ضرٛيً زٛخجط زٛثنقشثسر ثنُٕػ 

 زٛجةٚدجخضالف ثنقجنز ثنفض خضهفٚيٍ يجدر ثنٙ ثخش٘ ٔ خضهفٚيمذثس عجدش نهًجدر ثنٕثفذر ٔج ٓالَ

 ٚفجٛشضجءث ٔط زٛثنًجء فٙ ثػضذثل ثنًُجك فٙ ثنًُجؽك ثنغجفه ضغذخ 

 ج شضجءثٓٔفمذثَ فجٛيٍ ثنقشثسر ط شرٛكذ زٛدجكضغجح كً غًـٚثكذش يٍ دجلٙ ثنًٕثد يًج  زٛثنُٕػ ّالٌ فشثسص

 ٚج ثنضذجدل ثنقشثس٘ٓيؼ ضىٚثنًجء فٙ ثنًغؼش ثنقشثس٘ كًجدر  غضخذو 

 يٍ ثنطجلز . زٛدجكضغجح ٔفمذ كً ّن غًـٚيًج  زٛثنُٕػ ّالسصفجع فشثسص

 ٚثنًقضٕ٘ ثنقشث٘ يٍ يجدر الخش٘  خضهف 

 زٛجةٚضٛٔثنقجنز ثنف تجسٚثنؾض ٍٛدغذخ ثخضالف ؽجلز ثنزسر ٔ ثنؾضا ٔؽجلز ثنضشثدؾ د

 ٚزٚثنقشثس زٛجةًٛٛنهًضفجػالس ٔثنُٕثصؼ فٙ ثنًؼجدنز ثنك زٛجةٛضٚكضجدز ثنقجنز ثنف هضو 

  زٛجةٚج ثنفضٓفجنض شٛدضغ شٛضغٚالٌ ثَغجنذٙ ثنًٕثد 

 زٚثنضفجػالس ثنطجسدر نهقشثسر صكٌٕ يظقٕدز دجَطالق لذس يٍ ثنطجلز ثنقشثس 

ثنُمض فٙ  غٚصؼٕ الدذ يٍ ّنهًضفجػالس ٔصذؼج نمجٌَٕ دمجء ثنطجلالٌ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهُٕثصؼ ثلم يٍ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ 

 طٕسر ؽجلز يُطهمز

 زٚثنضفجػالس ثنًجطز نهقشثسر صكٌٕ يظقٕدز دجيضظجص لذس يٍ ثنطجلز ثنقشثس 

ثنُمض فٙ  غٚصؼٕ الدذ يٍ ّضفجػالس ٔصذؼج نمجٌَٕ دمجء ثنطجلالٌ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهُٕثصؼ ثكذش يٍ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهً

 طٕسر ؽجلز يًضظز

 فٙ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ شٛيظقٕدج دضغ كٌٕٚ جةًٙٛٛثنضفجػم ثنك 

ج ٓثَطالق ػُ صهضو ثنشٔثدؾ ٍٚثيضظجص ؽجلز كًج ثٌ صكٕ غضهضوٚثنًٕثد ثنًضفجػهز  تجسٚؽض ٍٛالٌ كغش ثنشٔثدؾ ثنًٕؽٕدر د

 ؽجلز

  ٌثسصفجع فٙ دسؽز فشثسر ّظجفذٚفٙ ثنًجء  ٕوٚثنظٕد ذٛذسٔكغْٛرٔدج 

 رٔدجٌ ؽجسد نهقشثسرّ الَ

 َٕثَخفجع فٙ دسؽز فشثسر ثنًقهٕل ّظجفذٚفٙ ثنًجء  ٕوٛرٔدجٌ َضشثس ثالي 

 الَز رٔدجٌ يجص نهقشثسر

 ٚفشثس٘ شٛثنزٔدجٌ صغ زٛػًه ظجفخ 

 ُطهكٚٔ جٓٔدؼؼ ثنًزثح تجسٚج ٔ ؽضٓٔدؼؼ خٚثنًز تجسٚؽض ٍٛثنزٔدجٌ صقضجػ ثنٙ ؽجلز نهضغهخ ػهٙ ثنضؾجرح د زٛالٌ ػًه

 دجنًزثح. خٚج ؽجلز ػُذ ثسصذجؽ ثنًزٓيُ

 ٚثيضظجص ؽجلز فٛثنضخف زٛػًه ظجفخ 

 الٌ صٚجر ؽضٚتجس ثنًجء ثعُجء ثنضخفٛف صؼًم ثدؼجد ثَٕٚجس ثٔ ؽضٚتجس ثنًزثح ػٍ دؼؼٓج يًج ٚضضطهخ ثيضظجص ؽجلز

 ٚجيزٓثفضشثق ثنؾهٕكض دثخم ؽغى ثنكجةٍ ثنقٙ يٍ صفجػالس ثالفضشثق ثن ؼضذش 

 جسٛدجنؼًه جوٛدجنطجلز ثنالصيز نهم ًذِٚالَز 

 ٕجُٓٚثسصذجؽ عذجس ثنًشكذجس دقشثسر صك 

 ـٛج ثنقشثس٘ ٔثنؼكظ طقٓثنًشكذجس كهًج ثصدثد عذجص ٍٚكهًج لهش فشثسر صكٕ ّالَ

 جٚفشثس ّعجدض ثنضفجػالس ثنطجسدر نهقشثسر صؼطٙ َٕثصؼ 

 الٌ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهُٕثصؼ ثلم يٍ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهًضفجػالس



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 5 :انكيًياء انًتخصص يعهى

  ٙجٚعجدضز فشثس شٛثيضظجص ؽجلز يشكذجس غ جُٓٚنضكٕ هضوٚثنًشكذجس ثنض 

 الٌ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهُٕثصؼ ثكذش يٍ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهًضفجػالس

 ٚيذجششر نقغجح فشثسر ثنضفجػم شٛثنهؾٕء ثنٙ ثعضخذثو ؽشق غ ضى 

ثنضفجػم ٔطؼٕدز لٛجط فشثسر ثنضفجػم فٙ ثنظشٔف  الخضالؽ ثنًٕثد ثنًضفجػهز ٔثنُجصؾز دًٕثد ثخش٘ ٔدطب ثنضفجػم ٔخطٕسر

 ثنؼجدٚز يٍ ثنؼغؾ ٔدسؽّ ثنقشثسر 

 زٚثنقشثس جءًٛٛظ فٙ ثنكْلجٌَٕ  زًْٛث 

 ثَّ ٚغضخذو فٙ فغجح ثنضغٛش فٙ ثنًقضٕ٘ ثنقشثس٘ نهًضفجػالس ثنضٙ ال ًٚكٍ لٛجعّ نٓج دطشٚمّ يذجششر 

  ٌَٕثنقشثس٘ ثنُجصؼ ػٍ صقٕل ثنًجط شٛظ فٙ فغجح ثنضغْثعضخذثو لج 

 ؽذث ذٚصضى دذطب شذ شٛثنًجط ثنٙ ؽشثف مٚصقٕ زٛالٌ ػًه

  ٌَٕثنكشدٌٕ ذٛثٔل ثكغ ٍٚظ فٙ فغجح فشثسر صكْٕثعضخذثو لج 

 ثنكشدٌٕ دم صغضًش يكَٕز عجَٙ ثكغٛذ ثنكشدٌٕ ذٛثٔل ثكغ ٍٚثٌ صضٕلف ػُذ يشفهز صكٕ ًكٍٚثكغذر ثنكشدٌٕ ال  زٛالٌ ػًه
 

 الباب الخامس 

 صضشكض كضهز ثنزسر فٙ ثنُٕثر 

 نمهز كضهز ثالنكضشَٔجس دًمجسَز دكضهز ثنُٕثر 

 جٛشدٓثنزسر يضؼجدنز ك 

 ػذد ثإلنكضشَٔجس ثنغجنذز غجٖٔٚألٌ ػذد ثنذشٔصَٕجس ثنًٕؽذز 

 زٛجةًٛٛصضفك َظجةش ثنؼُظش ثنٕثفذ فٙ ثنخٕثص ثنك 

 فٕل ثنُٕثر. جٓذٛنضغجٖٔ ػذد ثإلنكضشَٔجس ٔ صشص

 زٛأكذش يٍ ثنكضهز ثنفؼه زٛثنكضهز ثنقغجد 

 إنٙ ؽجلز نشدؾ يكَٕجس ثنُٕثر ضقٕلٚ زٛألٌ ؽضء يٍ ثنكضهز ثنقغجد

 جٓنُٕثر ث٘ رسر ثلم يٍ يؾًٕع كضم يكَٕجص زٛثنكضهز ثنفؼه 

 جٓنضقٕل ؽضء يٍ كضهز يكَٕجس ثنُٕثر ثنٙ ؽجلز نشدؾ صهك ثنًكَٕجس دذؼؼ

 َ يُجعذج نًذ٘ ثالعضمشثس ثنُٕٔ٘ جعجٛيم ٕكهٌٕٛصؼضذش ؽجلز ثنضشثدؾ ثنُٕٔ٘ نكم 

 جٓن ٕكهٌٕٛؽجلز ثنضشثدؾ ثنُٕٔ٘ نكم َ ًزٛل جدرٚدض ضدثدٚ زٚالٌ عذجس ثالَٕ

 َٕيغضمشر شٛفضثو ثالعضمشثس صكٌٕ غ ًٍٛٚرسثس ثنؼُجطش ثنضٙ صمغ  زٚث 

 ثكذش يٍ فذ ثالعضمشثس كٌٕٚ جٓٛالٌ ػذد ثنذشٔصَٕجس ف

  كًجدر لجدهز نالَشطجس ثنُٕٖٔ 838 ٕوٕٛسثَٛثن غضخذوٚال 
 ُشطشٚدٌٔ أٌ  ؼزٚثنغش ٕصشَٔجسٛثنُ ًضضٚ ّالَ

 صضدثد ؽجلز ثنًغضٕٖ كهًج ثدضؼذَج ػٍ ثنُٕثر 
 ثنًغجفز صضدثد ؽجلز ٔػغ ثإلنكضشٌٔ فضضدثد ؽجلز ثنًغضٕٖ. جدرٚنض

 َٕٔ يٕصَٔز زٚصؼضذش ث٘ يؼجدنز 
 نهُٕثصؼ زٚٔثنزس زٛيؾًٕع ثالػذثد ثنكضه غجٔ٘ٚنهًضفجػالس  زٚٔثنزس زٛالٌ يؾًٕع كم يٍ ثالػذثد ثنكضه

 ى ٔثفذْسغى ثٌ سيض ٕوٛهٛٓثنفج ػٍ رسر ثن مزٛثخضالف دل 
 يضؼجدنز ثنشقُز ٕوٛهٛٓرسر ثن ًُجٛثنفج يٕؽذز ثنشقُز د مزٛالٌ دل

 ثنفج يٍ َٕثر رسر ػُظش يشغ مزٛفذٔط صقٕل ػُظش٘ ػُذ خشٔػ دل 
 8ػذدِ ثنزس٘ ثلم دًمذثس  ذٚػُظش ؽذ ضكٌٕٚثنفج  مزٛػُذ ثَذؼجط دل ّالَ

 ٚثعى ثنكضشٌٔ ثنُٕثر ضجٛد مزٛػهٙ دل طهك 
 ثنكضهز ٔثنشقُز ٔثنغشػز ظٛج صقًم طفجس ثالنكضشٌٔ يٍ فٓالَ

 ٚسيض ضجٛد مزٛنذل شيض    
  

 زًٚهز دجنُغذز نٕفذر ثنكضم ثنزسٓج يٓج صؼجدل ٔفذر ثنشقُجس ثنغجنذز كًج ثٌ كضهضٓالٌ شقُض



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 6 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 يٍ َٕثر رسر ػُظش يشغ ضجٛد ىٛفذٔط صقٕل ػُظش٘ ػُذ خشٔػ ؽغ 
 1ػذدِ ثنزس٘ ثكذش دًمذثس  ذٚػُظش ؽذ ضكٌٕٚ ّالَ

 ثنؼذد ثنكضهٙ شٛضغٚ ال ٍٛفٙ ف 1ػذد ثنزس٘ ثكذش دًمذثس  ذٚػُظش ؽذ ضكٌٕٚيٍ َٕثر رسر ػُظش  ضجٛد ىٛػُذ خشٔػ ؽغ 
 ثنٙ دشٔصٌٕ ٕصشٌٔٛيٍ صقٕل َ ُضؼٚ ضجٛد ىٛالٌ ؽغ

  فٙ ثنؼذد ثنكضهٙ ثٔثنؼذد ثنزس٘ شٛثَذؼجط ثشؼز ؽجيج يٍ َٕثر رسر ػُظش يشغ ثنٙ فذٔط صغ ؤد٘ٚال 
 ثنكضهز ٔثنشقُز. ًزٚج ػذجسر ػٍ فٕصَٕجس ػذٓالَ

 كذش ؽجلز فٕصَٕجس ثشؼز ؽجيج 
 زٛج ثنًٕؽٓج ٔطغش ثؽٕثنٓنكذش صشدد يٕؽجص

 ٚيٍ ثفؼم ثنمزثةف فٙ ثنضفجػم ثالَشطجس٘ ٕصشٌٔٛثنُ ؼضذش 
 يغ يكَٕجس ثنُٕثر ضُجفشٚيشقٌٕ فال  شٛغ ّألَ

  ج ثكذش يٍ ثنكضهز ثنقشؽزٓكضهض ٕوٕٛسثَٛيٍ ثن زٛكً زٚفٙ ثنًفجػالس ثالَشطجس غضخذوٚال 
 الَضجػ ؽجلز دٌٔ فذٔط ثَفؾجس

 دجعضًشثس ثنضفجػم 835 ٕوٕٛسثَٛثنطجلز ثنُجصؾز يٍ ثنضفجػم ثالَشطجس٘ ثنًضغهغم نه ذٚصضضث 
 ٕوٕٛسثَٛثنًغضخذيز فٙ شطش ثن ٕصشَٔجسٛثنًغضًشر فٙ ثػذثد ثنُ جدرٚنهض

 َٕٔ رنك فٙ ثنًخضذشثس كٛدثخم َؾى ثنشًظ ٔطؼٕدز صقم زٛثَذيجؽ زٚفذٔط صفجػالس 
11ج صضى ػُذ دسؽز فشثسر يشصفؼز ؽذث يٍ سصذز ٓالَ

7 
 زُٛٛدسؽز كهف

 ً( زُٛٛثنغ ّزث ثالعى يغجل) ثالشؼٓد ُزٚثالشؼجػجس ثنًؤ زٛصغ 
 جُٓٚيغذذز صج ّج ػُذيج صغمؾ ػهٙ ؽغى صظذو يغ ثنزسثس ثنًكَٕز نٓالَ

 زٚفٙ ثنمُذهز ثإلَشطجس ٕوٛهٚٔػغ يجدر ثنذش 
 ٕصشَٔجسٛج يظذس نهُٓألَ

 زٛفٙ ثنضفجػالس ثالَذيجؽ ٍٛذسٔؽٛٓصفؼم َظجةش ثن 
 فزٛػؼ ٍٛذسٔؽٛٓثن زٚإَٔ ٍٛػهٙ دشٔصٌٕ ٔثفذ ٔنزنك لٕ٘ ثنضُجفش د قضٕ٘ٚ جٓألَ

 ٚثالَذيجػ ثنُٕٔ٘ ػٍ ثالَشطجس ثنُٕٔ٘ كًظذس نهطجلز فؼم 
 يذجششر. زٛشدٓثنقظٕل ػهٙ ؽجلز ك ًكٍٚأشؼز ػجسر ٔ ّجةهز ٔال صُضؼ ػُْ زٚؽجلز فشثس ؼطٙٚ ّألَ

 طجسٛػجدر دجنمشح يٍ ثنشٕثؽب ٔثنًق زٚثنُٕٔ زٚصذُٙ ثنًفجػالس ثنزس 
 ثنًفجػم ذٚالعضخذثو يجء ثنذقش فٙ صذش

 أٔ ثنذٕسٌٔ ٕوٛصظُغ لؼذجٌ ثنضقكى فٙ ثنًفجػم يٍ يجدصٙ ثنكجدي 
 جٛأٔ ؽضة ج  ٛج كهٓثنضقكى فٗ يؼذل ثنضفجػم دئدخجن ًكٍٚٔدزنك  ضشَٔجسٛثيضظجص ثنُ زٛج خجطٓج نٓألَ

 
 سؤال يهى 

 فييييي ضييييوء معرفتييييك بتحقيييييق المعادليييية النووييييية لقييييانون حفييييظ الشييييحنة وقييييانون حفييييظ المييييادة   
 المجهول في المعادلتين التاليتين  Xاستنتج العدد الكتلي والعدد الذري للعنصر الوليد 

   
      

      
      

     
  1)  

   
      

      
      

     
  2)  
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ريضاٌ عيذ احًذ.أ 7 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 انًقارَات انهايه
 

 الخفاعل الماص الخفاعل الطارد المقارنت

 ثنضؼشٚف
ْٙ ثنضفجػالس ثنضٙ ُٚطهك يُٓج فشثسر كجفذ َٕثصؼ 

 ثنضفجػم ثنٙ ثنٕعؾ ثنًقٛؾ فضشصفغ دسؽّ فشثسر ثنٕعؾ

فٛٓج ثيضظجص فشثسر يٍ ثنٕعؾ ْٙ ثنضفجػالس ثنضٙ ٚضى 

 ثنًقٛؾ يًج ٚؤد٘ ثنٙ ثَخفجع دسؽّ فشثسر ثنٕعؾ

   
 ثشجسر يٕؽذّ ثشجسر عجنذز

يضفجػالس  يضفجػالس  َٕثصؼ    َٕثصؼ  

 ثنًخطؾ

  
 

 ؽجيج دٛضج ثنفج ثنًمجسَز

α β ثنشيض
 

 γ 

 ؽذٛؼضٓج
 ػذجسر ػٍ َٕثر رسر ثنٓٛهٕٛو

   
  

 صشذز ثالنكضشٌٔ

   
  

يٕؽجس كٓشٔيغُجؽٛغٛز عشػضٓج 

 صغجٔ٘ عشػز ثنؼٕء

 يشثس كضهز ثنذشٔصٌٕ 4 ثنكضهّ
 

    
 نٛظ نٓج كضهّ يٍ كضهز ثنذشصٌٕ 

 ثنُفجر
 ثلم لذسر ػهٙ ثنُفجر

 ال ًٚكُٓج ثنُفجر يٍ ٔسلز كشثعّ

 ثكغش لذسر يٍ ثنفج
ال ًٚكُٓج ثنُفجر يٍ ششٚقّ 

 5mmثنٕيُٕٛو عًكٓج 

 ثكغشْى لذسِ ػهٙ ثنُفجر

صُفز خالل ششٚقّ يٍ ثنشطجص 

 عًكٓج ػذر عُضًٛضشثس 

 ثَقشثف ثنًؾجل ثنكٓشدٙ
 ثَقشثف طغٛش َجفٛز 

 ثنمطخ ثنغجنخ

 كذٛش َجفٛز   ثَقشثف

 ثنمطخ ثنًٕؽخ
 ال صُقشف

 ثلم ثالشؼجػجس لذسِ ثلم لذسر يٍ ثنفج نٓج لذسر لٕٚز لذسر ثنضجٍٚ

 

 ثنضفجػالس ثنُٕٔٚز ثنضفجػالس ثنكًٛٛجةٛز

 صضى ػٍ ؽشٚك َٕٛكهَٕجس ثنُٕثر ؽشٚك ثنكضشَٔجس يغضٕ٘ ثنطجلز ثنخجسؽٙصضى ػٍ 

 صؤد٘ ثنٙ صقٕل ثنؼُظش ثنٙ َظٛشِ ثٔ ثنٙ ػُظش ثخش ال صؤد٘ ثنٙ صقٕل ثنؼُظش ثنٙ ػُظش ثخش

 َظجةش ثنؼُظش ثنٕثفذ صؼطٙ َٕثصؼ يخضهفّ َظجةش ثنؼُظش ثنٕثفذ صؼطٙ َفظ ثنُٕثصؼ

 صكٌٕ يظقٕدّ دجَطالق كًٛجس ْجةهّ يٍ ثنطجلز لذس يٍ يقذد يٍ ثنطجلز صكٌٕ يظقٕدز دجَطالق ثٔ ثيضظجص

 

 ُزٚثنًؤ شٛثالشؼجػجس غ ُزٚثالشؼجػجس ثنًؤ ثنًمجسَز

 فٚثنضؼش
ثالَغؾز  خٛشثس فٙ صشكٛثالشؼجػجس ثنضٙ صقذط صغ

 جٓثنضٙ صضؼشع ن

ثالَغؾز ثنضٙ  خٛشثس فٙ صشكٛثالشؼجػجس ثنضٙ ال صقذط صغ

 جٓصضؼشع ن

 ثيغهز
ثالشؼز  –ثنقًشثء  صقش ثالشؼز–فٚكشٔٔٛثنً–ضسٛثنه–ٕٚثنشثد زُٛٛثالشؼز ثنغ –ؽجيج  – ضجٛد –ثشؼز ثنفج 

 ثنؼٕء – زٛفٕق ثنذُفغؾ

 ثالػشثس

 ثفذثطثنكشٔيٕعٕيجس ٔ شٛٔ صكغ زٛثصالف ثنخه 

 . زٛ. ٔيٕس ثنخه زُٛٛثنؾ شثسٛدؼغ ثنضغ

 ثَمغجيٓج يؼذل جدرٚأٔ ص زٛيُغ أٔ صأخش ثَمغجو ثنخه 

 زٛثنٗ ثألٔسثو ثنغشؽجَ ؤدٖٚيًج 

 ثنًقًٕل صؤدٖ ثنٗ  ثإلشؼجػجس ثنظجدسر يٍ أدشثػ ثنٓجصف

 زٕٛنٕؽٛفغ شثسٛصغ

  جءٛثػ –فمذثٌ ثنزثكشر  –صغذخ ثنظذثع 

 صغذخ ثسصفجع دسؽز فشثسر ثنؾغى ٕٚثشؼز ثنشثد 
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ريضاٌ عيذ احًذ.أ 8 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 يعهىيات هايه جذا 
 حخىقف علي كخلت الجطم ف علي نىع المادة وحالخها الفيسيائيت والقىحخ الحرارة النىعيت

 كلفن 372ودرجو حرارة صفر ضلسيىش او       واحد ضغط جىي  الظروف القياضيت

 اكبر المىاد من حيث الحرارة النىعيت الماء 

 كلما قلج حرارة الخكىين للمركب ازداد ثباحو الحراري والعكص صحيح 

 االقل في قيمت حرارة الخكىين ) االكثر ثباحا (حميل معظم الخفاعالث للطير في احجاه حكىين المركباث 

 انًعادالت انهايه 
 خامسالباب ال

  
   

                         
→           

       
   

1.  
  14كشدٌٕ  
                      
+ ؽغٛى دٛضج 14َٛضشٔؽٍٛ          ←  

    
   

                         
→             

       
   

2.  
 84طٕدٕٚو  
                      
+ ؽغٛى دٛضج 84يجغُغٕٛو         ←  

  
      

  
                         
→          

      
  

3.  
+ ؽغٛى ثنفج  14َضٛشٔؽٍٛ  
                      
+ دشٔصٌٕ 17ثكغؾٍٛ          ←  

    
      

  
                         
→             

       
   

4.  
+ دشٔصٌٕ  87ثنٕيُٕٛو  
                      
+ ؽغٛى ثنفج 87 ثنٕيُٕٛو        ←  

    
      

  
                         
→             

       
   

5.  
+ دٕٚصٛشٌٔ  86يجغُغٕٛو  
                      
+ ؽغٛى ثنفج 84طٕدٕٚو          ←  

   
     

  
                         
→           

      
   

6.  
+ َٕٛصشٌٔ   6نٛغٕٛو  
                      
+ ؽغٛى ثنفج 3صشٚضٕٛو         ←  

    
    

                         
→             

        
  

7.  
 881سثدٕٚو  
                      
+ ؽغٛى ثنفج 816سثدٌٔ          ←  

   
    

                         
→             

        
  

8.  
  838ٕٚسثَٕٛو  
                      
+ ؽغٛى ثنفج 834عٕسٕٚو         ←  

  حفاعالث االنشطار النىوي 

   
       

   
                         
→             

         
       

   
9.  

+ َٕٛصشٌٔ  835ٕٚسثَٕٛو 
                      
 + َٛضشٌٔ 98+ كشٚذضٌٕ  141دجسٕٚو         ←

   
       

   
                         
→             

         
       

   
10.  

+ َٕٛصشٌٔ  835ٕٚسثَٕٛو 
                      
 + َٛضشٌٔ 94+ كشٚذضٌٕ  139دجسٕٚو         ←

   
       

   
                         
→             

         
       

   
11.  

+ َٕٛصشٌٔ  835ٕٚسثَٕٛو 
                      
 + َٛضشٌٔ 91+ عضشثَشٕٛو  144صٌُٕٚ         ←

   
       

   
                         
→             

         
        

   
12.  

+ َٕٛصشٌٔ  835ٕٚسثَٕٛو 
                      
 + َٛضشٌٔ 91+ سٔدٛذٕٚو  144عٛضٕٚو         ←

  حفاعالث االندماج النىوي 

  
     

  
                         
→            

     
          

13.  
دٕٚصٛشٕٚو + دٕٚصٛشٕٚو 

                      
 + َٕٛصشٌٔ  3ْٛهٕٛو         ←

 



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 9 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 اجابات انًسائم انهاية
 الباب الرابع

احسب كمية الحرارة بالجول و السعر المصاحبة لعملية ذوبان مول من نترانت االمونيوم في مقدار من الماء لعمل   .1
    الي      علما بان درجه الحرارة قد انخفضت من       محلول حجمه 

 االجابة
                       (     )                         

                            احسب التغير في المحتوي الحراري للتفاعل التالي :  .2
              
→              

                      ,                =     ,                 =     :     الحراري لكل منعلما بان المحتوي 
 االجابة

          (      )    (       )              

           (      )    ( )              
                  

   (       )  (      )              
في وفرة من غاز االكسجين عند ثبوت     من غاز الميثان        احسب كمية الحرارة المنطلقة من احتراق   .3

       الضغط          
                        
→                   

               
 االجابة

(   )=  CH4الكتلة المولية لغاز الميثان        =      g/mol 

 الموالت = عدد
     

=           mol/Kg 
   

                            =كمية الحرارة المنطلقة 
  

  

 مع بيان نوع التفاعل ) طارد ام ماص (  هالتالي تللتفاعال     احسب   .4
       

                          
→                 

         
                          
→                  

 كما هي موضحه بالجدول        علما بان متوسط طاقة الرابطه 

(   )      (   )      

(   )      
(   )      

(   )      

        االجابة
                          
→                 

(   )    الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعالت     (   )   
 (      )  (     )             

(   )      الطاقة الممتصة اثناء تكوين روابط النواتج     (   )   
 (         )  (      )             

 = الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعالت + الطاقة المنطلقة اثناء تكوين روابط النواتج   

 (     )                  

  للحرارةالتفاعل طارد    باشارة سالبة    قيمة   

          االجابة
                          
→                  

(   )     الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعالت     (   )     (   )   
 (     )  (     )  (      )             

(   )     الطاقة الممتصة اثناء تكوين روابط النواتج        (   )   
 (        )  (         )             

 = الطاقة الممتصة اثناء كسر روابط المتفاعالت + الطاقة المنطلقة اثناء تكوين روابط النواتج   

 (     )                   

  التفاعل طارد للحرارة   باشارة سالبة    قيمة   



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 10 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 
 

 

من هيدروكسيد الصوديوم في الماء لتكوين لتر من المحلول ارتفعت      احسب كمية الحرارة المصاحبة عند ذوبان   .5
 .ثم احسب حرارة الذوبان الموالرية مع رسم مخطط للطاقة     الي       درجه الحرارة من 

 االجابة
                        (     )                      

 NaOH  =         =      g/molالكتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم 

 عدد الموالت =
   

=       mol  
   

   = 
    

=   
       

          kJ/mol 
  2 

  الذوبان طارد للحرارة   باشارة سالبة    قيمة   

             تساوي   (      )اذا كانت حرارة احتراق مول واحد من االيثانول   .6
a)  المعادلة الحرارية المعبرة عن ذلك .اكتب 
b)  100احسب الحرارة الناتجة عن احتراق g منه 

( )       االجابة     ( )
               
→        ( )      ( )       

        KJ/mol 

    
  

                                
→                   

       KJ/mol       
   KJ         

 من االيثانول = g 100حرارة احتراق 
          

= KJ            
   

 احسب حراراة تكوين غاز اول اكسيد الكربون تبعا للمعادلة االتيه  .7
 بمعلومية المعادلتين الحراريتين التاليتين 

 ( )   
 

 
  ( )  

          
→    ( ) 

 ( )    ( )  
          
→     ( )                    

  ( )  
 

 
  ( )  

          
→     ( )                    

 
 االجابة

 ( )    ( )  
          
→     ( )                    

( )   دطشؿ ثنًؼجدنضٍٛ :  
 

 
  ( )  

          
→     ( )                    

 ( )    ( )    ( )  
 

 
  ( )

          
→     ( )     ( )                          

 ( )  
 

 
  ( )  

          
→    ( )                    

 

  



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 11 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 الخامسالباب 

احسب الكتلة الذرية لعنصر النحاس علما بانه يتواجد في   .8
 الطبيعة علي هيئة نظيرين هما 

                 
       نسبه وجوده 

                 

       نسبه وجوده 

 االجابة

Cuيغجًْز 
63

          فٙ ثنكضهز ثنزسٚز =  
69.09 

= amu 43.4782 
100 

Cuيغجًْز 
65

          فٙ ثنكضهز ثنزسٚز =  
30.91 

= amu 20.0692 
100 

 amu 63.5474=  20.0692 + 43.4782  = ثنكضهز ثنزسٚز نهُقجط
 

 من مادة الي طاقة مقدرة بوحدات    احسب كمية الطاقة الناتجه عن تحول   .9
 الجول  ؛  مليون الكترون فولت  

 االجابة

  (        )  (     )                      

               
          

E =  
           

   احسب طاقة الترابط النووي لكل نيوكلون في نواة ذرة الهيليوم   .11
          علما بان كتلتها الفعلية تساوي    

 علي الترتيب .           ,          وكتلة كل من البروتون والنيوترون 
 االجابة

(          ) الكتلة النظرية   (          )   
                             

                             النقص في الكتلة
      = النقص في الكتلة   طاقة الترابط النووي

 "BE"                              

 ؽجلز ثنضشثدؾ ثنُٕٔ٘ نكم َٕٛكهٌٕ =
 طاقة الترابط النووي الكلية

= 
         

               
   عدد النيوكلونات

        بعد مرور      يتبقي منها     احسب عمر النصف لعنصر مشع اذا علمت ان عينه منه كتلتها   .11
 االجابة

 

1.5 g 

  
 ⁄
 

3 g 

  
 ⁄
 

6 g 

  
 ⁄
 

12 g 
                      
→        

                      
→        

                      
→        

3 2 1 
 

 

= 15 days 
45 

= 
t    

 ⁄
"عدد مرات التحلل "           

3 D 
 

       من انويته بعد مرور       احسب عمر النصف لعنصر مشع تتحلل  .12
 االجابة

 يٍ ثالَّٕٚ ثنًضذمٛز    ثرٌ    يٍ ثالَّٕٚ لذ صقههش    دًج ثٌ   
 

   % 

  
 ⁄
 

   % 

  
 ⁄
 

    % 
                      
→        

                      
→        

2 1 
 

=   min 
   

= 
t   

 ⁄
"عدد مرات التحلل "           

  D 
 

  



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 12 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 

 ايتحاٌ يارس 8102 باالجابات
 

 في المعادلتين التاليتين   (1

 (        )  
 
 ⁄                             

 (        )                                         

 تستنج ان :

 االجابة :

   االنثالبي الموالري لـ       االنثالبي الموالري لـ 
 

2)  
في اناء به ماء يغلي فانتقلت الحرارة من قطعة النحاس الي      القيت قطعه من النحاس درجة حرارتها 

 الماء 

 بسبب :

 االجابة :

 ارتفاع درجة حرارة قطعة النحاس 
 

 قررت احدي شركات السيارات قياس حرارة احتراق وقود ما   (3

 اي مما يلي يمكن استخدامه لهذا الغرض

 االجابة :

 مسعر القنبلة
 

4)  
)الجدول التالي يوضح الحرارة النوعية الربعة مواد بوحدة 

 
   ⁄ )  

 في درجة حرارة الغرفة 

 النوعيةالحرارة  المادة

        

        

         في وقت اقل     اي المواد تصل درجة حرارتها الي 

         االجابة :

  المادة 
 

5)  
 وان طاقتتتتتتتتة االماهتتتتتتتته        اذا كانتتتتتتتتت طاقتتتتتتتتة تفكتتتتتتتتء نتتتتتتتتترات االمونيتتتتتتتتو  فتتتتتتتتي المتتتتتتتتاء هتتتتتتتتي 

 فان الذوبان يكون         وطاقة تفكء الماء هي         لها هي  

 االجابة :

        ماص وحرارة الذوبان هي 
 

 اذا علمت ان المحتوي الحراري لغاز بروميد الهيدروجين اقل من المحتوي الحراري للعناصر المكونة له  (6

 فان المعادلة الكيميائية التي تعبر عن حرارة تكوين بروميد الهيدرجين هي 

 االجابة :

 
 ⁄   ( )  

 
 ⁄    ( )     ( )                

 

  



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 13 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 عند اضافة كمية قليلة من حمض الكبريتيء المركز الي كأس به كمية من الماء ارتفعت درجة حرارة الماء .  (7

 ويرجع سبب هذه الزيادة الي ان 

 االجابة :

 طاقة ابعاد االيونات اقل من طاقة االماهه 
 

منته فتي المتاء فارتفعتت       متن هيدروكستيد البوتاستيو  باذابتة     اراد احد الطالب عمل محلول حجمته   (8

 (      )حرارة الماء بمقدار 

           ] فان حرارة الذوبان الموالرية لهيدروكسيد البوتاسيو  تساوي : 

   ] 

 االجابة :

              
 

 في اي المخططات التالية تكون كمية الطاقة الممتصة اقل ما يمكن   (9

    
( ) ( ) ( ) ( ) 

 االجابة :

( ) 
 

11)  
اي ممتتتا يلتتتي يصتتتف التغيتتتر الحتتتراري المصتتتاحب 

 للتفاعل الذي يعبر عن هذا المخطط 

 
 االجابة :

 موجبة  (  )للمتفاعالت واشارة  ( )للنواتج اكبر من  ( )
 

11)  
 فتتتتتتتتتتي وفتتتتتتتتتتترة متتتتتتتتتتن االكستتتتتتتتتتجين وينتتتتتتتتتتتج عنتتتتتتتتتته طاقتتتتتتتتتتتة      يحتتتتتتتتتتترق نتتتتتتتتتتاز االستتتتتتتتتتتلين 

            مقدارها 

 بمعادلة كيميائية حرارية متزنهعبر عن هذا التفاعل 

 االجابة :

    ( )  
 
 ⁄   ( )      ( )     ( )                            

 

  



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 14 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 

        في ماء ساخن فاكتسب كمية من الحرارة مقدارها       وضع جس  معدني كتلتة   (12

           احسب التغير في درجة حرارة الجس  المعدني علما بان الحرارة النوعية للجس  هي 

 االجابة :

            

                                        

           
    

     
         

 

 الموضحة بالجدول المقابل         بمعلومية متوسط طاقة الروابط   (13

 الطاقة  الرابطة

        

        

         احسب حرارة التكوين القياسية للماء

   االجابة :

            

(     )  الحرارة الممتصة اثناء كسر المتفاعالت =               

                    الحرارة المنطلقة اثناء تكوين النــــواتج =

    
                                          

 

 للتفاعل التالي    احسب قيمة   (14

   ( )   ( )     ( ) 

 باستخدا  المعادالت التالية 

 ( )     ( )    ( )    ( )            1)  

   ( )    ( )
    ( )    ( )           2)  

 االجابة :

 2( والضرب في  1بعكس المعادلة رق  ) 

   ( )     ( )    ( )      ( )            3)  

  2( في  2بضرب المعادلة رق  ) 

    ( )     ( )
     ( )     ( )           4)  

 ( 3( من المعادلة رق  )  4بطرح المعادلة رق  ) 

   ( )    ( )      ( )                       

 (   بالقسمة علي ) 

   ( )   ( )     ( )               
 

  



 

 

االول انثاَىيانصف   انًراجعه انُهائية
ترو ثاَي

ريضاٌ عيذ احًذ.أ 15 :انكيًياء انًتخصص يعهى

 

15)  
  في التفاعل االتي

 في جزئ الهيرازين (   )احسب قيمة متوسط  طاقة الرابطة  

 الحرارة النوعية المادة

        

        

       ( )
   ( )    ( )

     ( )                         

         االجابة :

للنواتج      للمتفاعالت   

للمتفاعالت    للنواتج     

للنواتج       (     )           

للمتفاعالت                     

للمتفاعالت   (   )    (   )  (   ) 

(   ) للمتفاعالت    [  (   )  (   )] 

(   )       [(     )     ]         
 

16)  

 سيييييييخنت عينييييييية مييييييين احيييييييدي الميييييييواد الموضيييييييحه فيييييييي الجيييييييدول المقابيييييييل 

فليزم ليذلك        اليي        فارتفعيت درجية حرارتهيا مين      كتلتهيا 

      

 في تحديد هذه المادة             استخدم العالقة 

 المادة
 الحرارة النوعية

      

        

        

        

         االجابة :

            

                                   

              
    

    
       

  المادة هي 
 
 

 المعادلة التالية تعبر عن انحالل ناز االمونيا الي عناصره االولية في حالتها القياسية   (17

    ( )    ( )     ( )               

 استنتج المعادلة الحرارية التي تعبر عن حرارة التكوين القياسية لالمونيا

 االجابة :

 2( والقسمة علي  1بعكس المعادلة رق  ) 

 
 ⁄   ( )  

 
 ⁄   ( )     ( )               

 

 
 
 

 متت حبمد اهلل  ....... متنياتي بالتوفيق ..؛ 
 







































































































وى  ج 
ة  ن  وأب  لة  ب  وى  )أ سئ 

اب  ول الئ  2( الصف  ألأ 
ة   لف  ئ 

دة  ومخ  دب  كار ج 
ا ف  لة  ب 

عة  أ سئ  ال15مرأج  سو 



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

1-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

2-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

3-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

4-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

5-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

6-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

7-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

8-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

9-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

10-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

11-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

12-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

13-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

14-



معطاة  
ارأت  ال ئ  ت 

ن  ألأج  ي  ارة  من  ب  خة  لكل عئ  خي 
الص

ة   اب  ج  ر ألأ  ت  : أج 

15-













 اختبار تابلت 1 ث

جم من الحديد .........ا طن من الحديد 1رة النوعية لحراال  

  اكبر من 

  اصغر من 

 تساوى 

نظام مكواة البخارعتبر ت  

 فتوحم 

 مغلق 

 معزول 

 الحرارة النوعيةثالث مواد مختلفة سخنت لنفس درجة الحرارة فايهم أعلى فى 
ساعات 3اذا استهلكت المادة االول ساعة والثانية ساعتين والثالثة   

 المادة االولى 

  المادة الثانية 

 الثالثة المادة 

عتبر درجة الحرارة مقياست  

 متوسط سرعة جزيئات المادة 

  متوسط طاقة حركة جزيئات المادة 

 جميع ما سبق 

 عند خلط كمية من الماء البارد الى كمية أخرى من الماء الساخن بعد فترة يحدث

 اتزان كيميائى 

 اتزان حرارى 

 تساوى عدد جزيئاتهما 

كيلو جول تساوى ..........بوحدة السعر 01  

 
10 X1000 

4.18
 

 10 x 1000x 4.18 

والمادة     Aكتلتان متساويتان من المادة  B اذا امتصت نفس كمية الحرارة  

ولى بمقدار أقل من المادة الثانية إلان هذا يعنى فارتفعت درجة حرارة المادة اال
 أن

 -  الحرارة النوعية للمادةA    أكبر من المادةB  

  الحرارة النوعية للمادةB  أكبر من الحرارة النوعية للمادةB   

  الحراة النوعية للمادتين متساوية 

 - التوجد إجابة صحي 

للتحويل من 
𝑗

𝑔.𝑐0 الى وحدة
𝑗

𝑘𝑔.𝑐0 

  1000نقسم على 

  1000نضرب فى 

  4.18نقسم على 

  4.18نضرب فى 

الحرارة النوعية لجرام من الحديد             من الحرارة النوعية لنصف جرام 
 من الماء

 -أكبر 

      أقل 

 تساوى 

 العالقة بين الطاقة المفقودة من النظام والطاقة الكلية للنظام المعزول

  طرية 

 عكسية 
 ثابتة 

 األجسام التى تكون فى حالة اتزان حرارى يكون متوسط طاقة حركة جزيئاتهم 

    متساوية 

      مختلفة 

 ال توجد إجابة صحيحة 

 بإشارة   qpاذا فقد النظام كمية من الطاقة تكون 

 سالبة 

 موجبة 

 اسطوانة الغاز مثاال على النظام
 

 مغلق 

 مفتوح 

 معزول 

اذا ذادت كتلة الماء للضعف وارتفع درجة حرارته ثالثة أضعاف فإن حراراته 
 النوعية .....

 تزيد اربع أضعاف 

 تقل للثلث 

 تظل ثابتة 

 تنتقل الحرارة من جسم الخر بسبب اختالف 

 درجة الحرارة  

     الطاقة الميكانيكية 

        نوع الماده 

 المسافات البينية بين الجزيئات 

 فى النظام المعزولمجموع التغير الحرارى للنظام والوسط المحيط   –

            صفر 

  صفر     أكبر من 

 أقل من صفر 
 

 األجسام التى تكون فى حالة اتزان حرارى يكون متوسط طاقة حركة جزيئاتهم

     متساوية 

              خمتلفة 

 - ال توجد إجابة صحيحة 

 نإف اذا أعددت كوب من القهوة الساخنة ثم تركتها فى الهواء اكمل
.....معدل جزيئات معدل الطاقة الحركية لجزيئات للقهوة  تكون  ..

 طاقة النظام  ..........   من طاقة الوسط المحيطوالوسط المحيط 

 اى مما ياتى يساوى الجرام 

 
𝑗

𝑔. 𝑐0
 

𝑗

𝒈.
𝒋

𝒈. 𝒄𝟎

                                                                      
𝑗

𝒄𝟎.
𝒋

𝒈. 𝒄𝟎

 

 يستخدم مسعر القنبلة فى  -

  التغيرات الفيزيائيةقياس 

 قياس التفاعالت الكيميائية 

 قياس حرارة احتراق المواد 
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